Troleibuzele din cartierul Vasile Alecsandri, inaugurate oficial pe 23 august.
Finalizarea proiectului prelungita cu 5 luni
Rares Moise,

Incepand cu data de 23 august locuitorii celui mai mare cartier din Baia Mare, cartierul Vasile Alecsandri vor
avea ocazia sa foloseasca ca mijloc de transport in comun si troleibuzul.
In acest moment se fac ultimele pregatiri pentru ca respectivele troleibuzeze sa functioneze la parametri normali.
Zilele acestea se fac probele tehnologice si cele functionale, urmand ca in data de 15 august sa se dea drumului
primului troleibuz pentru probele de rigoare.
"In acest moment, impreuna cu colaboratorii nostri si furnizorii de echipament pe curent continuu facem probele
tehnologice si functionale, in sensul ca se fac parametrizarile la releele digitale pentru comanda, controlul retelei
de curent continuu.
Reteaua este finalizata, urmand ca zilele acestea sa facem probele pe curent slab si incepand cu data de 14
august probele pe curenti tari, in sensul ca vom alimenta si transformatoarele de putere, dupa aceea redresoarele
si, respectiv celulele de plecare bara pozitiva/bara negativa care alimenteaza cofretii exteriori statiei de
redresare.

In 15 august vom incerca sa trecem primul troleibuz pe noua retea si sa vedem functionalitatea ei, facand probe
si simulari cu 1,2, 3 pana la 4 troleibuze pe tronson, in vederea parametrizarii corecte a releelor si a verificarii
curbelor de sarcina", a explicat Sanda Cirtiu din partea constructorului.
"In scurt timp aceasta noua linie de troleibuz va functiona, aceasta extindere se va finalize si dupa toate probele
care vor fi in data de 23 august sa dam drumul troleibuzelor care vor fi intr-un mod deja final si deja in retelele
societatii Urbis", a adaugat primarul Catalin Chereches.
Directorul Radu Bolchis a tinut sa arate ca sunt cateva lucrari suplimentare care vor amana finalizarea acestui
proiect, proiect care trebuia finalizat in 29 august, facandu-se o prelungire de 5 luni. Proiectul cu extinderea
liniei de troleibuz are o valoare de 18 milioane de lei.

